
Sensoren som 
varsler når bleien 
bør byttes
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Velferdsteknologi kan hjelpe 

pleietrengende beboere til økt 

livskvalitet og verdighet –

DignaCare løser mange 

av utfordringene nå!
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Inkontinens gir store plager

• Mer enn 1 av 6 sykehjemsbeboere er rammet 

av sår i intimområdet4

• Økt sannsynlighet for UVI ved bruk av bleier5

• 49% av behandlingskrevende infeksjoner på 

sykehjem er UVI7

• Økt risiko for fall8 og brudd

• 1 av 7 sykehjemsbeboere med UVI dør5, 6,18
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Vi vil løse utfordringene sammen 

med omsorgspersonell

• Lekkasje til seng og klær

• UVI og sår hud

• Unødige skift

• Unødvendig vekking på natt

• Beboere som motsetter seg skift

• Friksjon mellom natt- og dagvaktene



Fra skift på rutine til skift ved behov



DignaCare* sensorer gir beskjed når bleia bør skiftes

Sensor

• Festes på utsiden av et inkontinensprodukt

• Måler fuktighet

• Kommuniserer med blåtann

App varsling

• Individuelle nivåsettinger

• Integrert med Hepro Respons, Sensio Pocket og 

Sky Respons

• Diskret varsling til omsorgspersonell
*Patent innvilget  i Norge, EU, USA, Australia og Japan





• Hver beboer får 2 sensorer, en “rød” og en “grønn”

• Brukes annenhver gang

• Utført “skift” markers med en loddrett sort strek

• Nøyaktige klokkeslett vises på når alarmen går og når

skiftet blir utført.

• Kan brukes som et verktøy for å kartlegge om beboer

tisser til samme tidspunkt gjennom flere dager. 
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Grafer som viser eliminasjonsmønsteret til sensorbruker



Skift ved behov forebygger:

• Risiko for fall og brudd

• Risiko for infeksjoner

• UVI

• Sår i intimområdet

• Bedre helse og redusert dødelighet
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6 dagers observasjoner før og etter:

• Unødvendig tilsyn på natt redusert med 91% → fra 7.3 til 0.6 ganger

• Helskift av seng redusert med 80% → fra 1.9 til 0.4 ganger

• Delskift av seng redusert med 70% → fra 3.0 to 0.9 ganger

• Skift av klær redusert med 77% → fra 2.8 to 0.6 ganger

*Gjennomsnitt for beboere som har vært med i et SINTEF prosjekt på Hovseterhjemmet og Otium 

Gode resultater dokumentert av omsorgssektoren*

DignaCare frigjøre ressurser og kostnader, i tillegg til å tilrettelegge for individ basert omsorg
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Omsorg i alt vi gjør.
Lisbeth Kruge

lisbeth@senscom.no

Tlf.:472 147 26

dignacare.com
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